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Dane składającego:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o udzielenie Informacji publicznej
Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2020.2176 Tj. z dnia 7 grudnia 2020 r. zwracam się z
Wnioskiem o udzielenie następujących informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy warunkiem przyjęcia do szpitala pacjenta nie zaszczepionego jest poddanie go badaniu
testem: PCR, antygenowym lub kasetkowym na obecność wirusa SarS-CoV-2?
1.1 W przypadku, gdy taki obowiązek w Państwa szpitalu istnieje proszę o wskazanie podstawy
prawnej wykonywania takich zabiegów.
2. Czy warunkiem uzyskania świadczenia zdrowotnego w nagłych przypadkach na SOR/ Izbie
Przyjęć/ Opiece Całodobowej/ Pomocy Doraźnej/ Nocnej Pomocy/ pacjenta niezaszczepionego
jest wykonanie testu w kierunku COVID – 19?
2.2 W przypadku, gdy taki obowiązek w Państwa szpitalu istnieje proszę o wskazanie podstawy
prawnej wykonywania takich zabiegów.
Zasadność skierowania niniejszego wniosku o udzielnie informacji publicznej powstaje z uwagi na treść
pisma z Ministerstwa Zdrowia, jakie wnoszący załącza do niniejszego wniosku, z jakiego wprost
wynika, że w świetle obowiązujących przepisów prawa – badanie w kierunki COVID – 19 nie jest
badaniem obligatoryjnym wymaganym do udzielenia świadczenia w ramach leczenia szpitalnego (przed
planowanym zabiegiem).
W tym miejscy należy również zwrócić uwagę na literalne brzmienia art. 16 Ustawy o prawie Pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, z jakiego wynika, że pacjent musi wyrazić zgodę na udzielanie danego
zabiegu. Nie wyrażanie przez pacjenta zgodny na pobranie wymazu nie może skutkować odmową
udzielenia pomocy lekarskiej lub przyjęcia do szpitala.
Niestety z informacji, jakie otrzymujemy od poszkodowanych pacjentów różnych szpitali na
terenie RP wynika, że niewykonanie testu równa się z odmową udzielenia świadczenia
medycznego, co stanowi poważne nadużycie prawa i pogwałcenie praw konstytucyjnych obywateli
uznać należy, iż niniejszy wniosek jest zasadny, aby w przypadku wystąpienia takiego zachowania
w Państwa szpitalu można było prawnie dochodzić ukarania osób odpowiedzialnych za łamanie
prawa.
Z ostrożności procesowej wnoszący podnosi w przypadku powoływania się przez Państwa na wydane
wytyczne/ rekomendacji przez MZ i GIS, że zgodnie z art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej
zobowiązane są do działania na podstawie przepisów prawa. Sformułowana w powyższym przepisie
Kancelaria LEGA ARTIS Jakub Niezborała
NIP: 764-213-77-96

tel.: 22-266-86-18
579-636-527

ul. Przasnyska 6A lok 336A III piętro; 01-756 Warszawa – Żoliborz
@: kontakt@legaartis.pl

www.legaartis.pl

Kancelaria LEGA ARTIS
Jakub Niezborała
zasada praworządności oznacza, że podstawę materialnoprawną decyzji urzędnika (tworzenie
regulaminów, wydanie decyzji administracyjnej, nałożenie kary administracyjnej, itp) stanowić może
tylko ustawa bądź przepisy wykonawcze wydane na podstawie i w ramach wyraźnego
upoważnienia zawartego w ustawie. Natomiast wydawane bez upoważnienia ustawowego instrukcje
czy wytyczne nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia
25 maja 1999 r. IV SA 827/97). W związku z powyższym wprowadzenie na podstawie wydanych
rekomendacji/ wytycznych zasad przyjmowania do szpitala uznać należy za sprzeczne z prawem.
Składający wnosi, aby odpowiedź na wniosek został wysłana do niego oraz do Kancelarii LEGA ARTIS
w formie pisemnej.

Warszawa, dnia ….. października 2021 roku ………………….………………………………………….

Kancelaria LEGA ARTIS Jakub Niezborała
NIP: 764-213-77-96

tel.: 22-266-86-18
579-636-527

ul. Przasnyska 6A lok 336A III piętro; 01-756 Warszawa – Żoliborz
@: kontakt@legaartis.pl

www.legaartis.pl

